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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-emenda tar-Regoli wara l-istabbilment ta' Reġistru ta' Trasparenza Komuni 
bejn il-Parlament u l-Kummissjoni
(2010/2292(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-18 ta' Novembru 2010,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu ...1 li tapprova l-konklużjoni tal-ftehim bejn il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea fuq l-istabbiliment ta' "reġistru ta' 
trasparenza",

– wara li kkunsidra l-Artikoli 211 u 212 u l-Artikolu 127(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2011),

1. Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2. Jiddeċiedi li t-test tal-ftehim imsemmi hawn fuq se jkun inkluż fir-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu bħala Anness X, Parti B;

3. Jiddeċiedi li dawn l-emendi se jidħlu fis-seħħ fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

Emenda 1

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 9 – titolu

Test fis-seħħ Emenda

Interessi finanzjarji tal-Membri, standards 
ta' mġiba u aċċess għall-Parlament

Interessi finanzjarji tal-Membri, standards 
ta' mġiba, reġistru ta' trasparenza u aċċess 
għall-Parlament

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tibdil fit-titolu sabiex jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet il-ġodda.

                                               
1 Testi adottati ta' din id-data, P7_TA(2011)...
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Emenda 2

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

3a. Fil-bidu ta' kull leġislatura, il-
Kwesturi għandhom jiddeterminaw l-
ikbar numru ta' assistenti li jista' jiġi 
akkreditat minn kull Membru (assistenti 
akkreditati).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu tressaq mill-Artikolu 2 tal-Anness X sabiex l-istruttura tkun aktar ċara u d-
dispożizzjonijiet relatati jinġabru flimkien.

Emenda 3

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

4. Il-Kwesturi għandu jkollhom ir-
responsabbiltà li joħorġu permessi 
nominattivi validi għal mhux aktar minn 
sena lil persuni li jkunu jixtiequ jidħlu 
sikwit fil-bini tal-Parlament sabiex 
iwasslu tagħrif lill-Membri fil-qafas tal-
mandat parlamentari tagħhom fl-interess 
tagħhom personali jew f'dak ta' terzi 
persuni.

4. Il-kards ta' aċċess fit-tul jinħarġu lil 
persuni esterni għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni taħt ir-responsabbiltà tal-Kwesturi 
Dawn il-kards huma validi għal mhux 
aktar minn sena. Dan il-perjodu jista' 
jiġġedded. 

Għal dan il-għan, dawk il-persuni jkunu 
meħtieġa li:
– jirrispettaw il-kodiċi ta' mġiba ppublikat 
bħala anness mar-Regoli ta' Proċedura1;

– jiffirmaw reġistru miżmum mill-
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Kwesturi.

Dan ir-reġistru għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku meta ssir talba 
għalih, f'kull post tax-xogħol tal-
Parlament u, fil-forma mħejjija mill-
Kwesturi, fl-uffiċċji ta' tagħrif tiegħu fl-
Istati Membri.

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-
applikazzjoni ta' dan il-paragrafu 
għandhom jitniżżlu f'anness mar-Regoli 
ta' Proċedura2.

Dawn il-kards ta' aċċess jistgħu jinħarġu:

- lill-persuni li huma rreġistrati fir-
reġistru ta' trasparenza3, jew li 
jirrapreżentaw jew jaħdmu għal 
organizzazzjonijiet li huma rreġistrati fih, 
għalkemm ir-reġistrazzjoni ma tagħtix 
dritt awtomatiku għal tali kards ta' 
aċċess; 
- lill-persuni li jixtiequ jidħlu l-bini tal-
Parlament ta' spiss iżda ma jaqgħux fl-
ambitu tal-ftehim dwar l-istabbilment tar-
reġistru ta' trasparenza4;
- lill-assistenti lokali tal-Membri.

_________________ ___________
1 Ara l-Anness X. 

2 Ara l-Anness X. 
3 Reġistru stabbilit permezz tal-ftehim bejn il-
Parlament Ewropej u l-Kummissjoni Ewropea fuq 
l-istabbiliment ta' "reġistru ta' trasparenza" għall-
organizzazzjonijiet u l-persuni li jaħdmu għal 
rashom li huma involuti fl-abbozzar u fl-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni Ewropea 
(ara l-Anness X, Parti B)
4 Ara l-Anness X, Parti B.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija intiża sabiex jitqiesu d-drittijiet u l-obbligi l-ġodda relatati mal-proċedura
għall-entitajiet tal-Parlament u għal terzi fil-kuntest tar-relazzjonijiet tagħhom mal-
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Parlament. Ara, b'mod partikolari, il-punti 1, 7, 17-27 tal-ftehim. L-emenda hija intiża wkoll 
sabiex jinġabru flimkien id-dispożizzjonijiet relatati mal-aċess għall-PE. 

Emenda 4

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 9 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

4a. Il-persuni rreġistrati fir-reġistru ta' 
trasparenza għandhom, fil-kuntest tar-
relazzjonijiet tagħhom mal-Parlament, 
josservaw: 

- il-kodiċi ta' kondotta anness mal-
ftehim1;
- il-proċeduri u l-obbligi l-oħra stabbiliti 
fil-ftehim; u
- id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu kif 
ukoll id-dispożizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni tiegħu;
___________________
1 Ara l-Anness 3 tal-ftehim li jinsab fl-Anness X, 
Parti B.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija intiża sabiex jitqiesu d-drittijiet u l-obbligi l-ġodda relatati mal-proċedura 
għall-entitajiet tal-Parlament u għal terzi fil-kuntest tar-relazzjonijiet tagħhom mal-
Parlament. Ara, b'mod partikolari, il-punti 7, 17-27 u l-Anness 3 tal-ftehim. 

Emenda 5

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 9 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

4a. Il-Kwesturi għandhom jiddeterminaw 
sa liema miżura l-kodiċi ta' kondotta 
huwa applikabbli għall-persuni li, filwaqt 
li għandhom kard ta' aċċess fit-tul, ma 
jaqgħux fl-ambitu tal-ftehim.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda intiża sabiex tiġi żgurata ż-żamma tal-awtonomija tal-Parlament fir-rigward tal-
istabbiliment tad-drittijiet u l-obbligi, fil-kuntest tar-relazzjonijiet tagħhom mal-PE, ta' 
persuni (li għandhom kard ta' aċċess fit-tul) li ma jaqgħux fl-ambitu tar-reġistru (partiti 
politiċi, knejjes, eċċ.). 

Emenda 6

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 9 – paragrafu 4 c (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

4c. Il-kard ta' aċċess għandha tiġi rtirata 
permezz ta' deċiżjoni motivata mill-
Kwesturi fil-każijiet li ġejjin:
- it-tneħħija mir-reġistru ta' trasparenza, 
sakemm ma jkunx hemm argumenti 
sinifikattivi kontra l-irtirar;
- nuqqas serju tal-osservanza tal-obbligi 
stabbiliti fil-paragrafu 4a.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-punti 4 u 5 tal-ftehim, il-Kwesturi jibgħu ħielsa li jiddeċiedu fuq l-irtirar tal-
kards ta' aċċess. 

Emenda 7

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 9 – paragrafu 4 d (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

4d. Il-Bureau, fuq proposta tas-Segretarju 
Ġenerali, għandu jistabbilixxi l-miżuri 
neċessarji sabiex jimplimenta r-reġistru 
ta' trasparenza, skont id-dispożizzjonijiet 
tal-ftehim dwar l-istabbiliment tal-
imsemmi reġistru; 
Id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
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tal-paragrafi 4 sa 4c għandhom jiġu 
stabbiliti fl-anness3.
___________________
3 Ara l-Anness X, Parti A.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-punti 20 u 21 tal-ftehim, trasposti hawnhekk sabiex jirriflettu l-organizzazzjoni interna 
tal-Parlament. It-tieni subparagrafu tressaq mill-paragrafu 4 għall-raġunijiet strutturali. 

Emenda 8

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness X - titolu

Test fis-seħħ Emenda

ANNESS X ANNESS X
Dispożizzjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-
Artikolu 9(4) - 'Lobbying' fil-Parlament

Reġistru ta' trasparenza

A. Dispożizzjonijiet dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 9(4) sa (4c)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistru komuni ma jużax it-terminu 'lobbying'. 

Emenda 9

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness X – Artikolu 1

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 1 Artikolu Uniku

Permess Kards ta’ aċċess
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1. Il-permess għandu jikkonsisti minn 
tessera tal-plastik, bir-ritratt tal-persuna 
kkonċernata, b'isimha u kunjomha u l-isem 
tal-kumpanija jew ta' l-organizzazzjoni fejn 
taħdem, jew tal-kap tagħha.

1. Il-kard ta' aċċess għandha tikkonsisti
minn tessera tal-plastik, bir-ritratt tal-
persuna kkonċernata, b'isimha u kunjomha 
u l-isem tal-kumpanija jew tal-
organizzazzjoni fejn taħdem, jew tal-kap 
tagħha. 

Kull min jingħata permess għandu jilbsu
b'mod li jkun jidher f'kull ħin fil-bini kollu 
tal-Parlament. Jekk wieħed ma jilbsux, il-
permess jista' jiġi kkonfiskat.

Kull min jingħata kard ta' aċċess għandu 
jilbisha b'mod li tkun tidher f'kull ħin fil-
bini kollu tal-Parlament. Jekk wieħed ma 
jilbishiex, il-kard ta' aċċess tista' tiġi 
kkonfiskata.

Dawn il-permessi jintgħarfu minn 
permessi oħra magħmula għall-viżitaturi 
okkażjonali minħabba l-għamla u l-kulur 
tagħhom.

Dawn il-kards ta' aċċess jintgħarfu minn 
kards oħra magħmula għall-viżitaturi 
okkażjonali minħabba l-għamla u l-kulur 
tagħhom.

2. Il-permessi għandhom jiġġeddu biss 
wara li l-persuni kkonċernati jkunu 
ssoddisfaw l-obbligazzjonijiet imsemmija 
fir-Regola 9(4).

2. Il-kards ta' aċċess għandhom jiġġeddu 
biss wara li l-persuni kkonċernati jkunu 
ssoddisfaw l-obbligazzjonijiet imsemmija 
fl-Artikolu 9(4a). 

Kull dubju li jkollu Membru rigward l-
attività ta' rappreżentant jew 'lobby'
għandu jiġi ppreżentat lill-Kwesturi li 
għandhom jinvestigaw il-każ u jiddeċiedu 
jekk il-permess fil-kwistjoni għandux jiġi 
rtirat jew le.

Kull ilment sostnut minn fatti materjali u 
li jaqa' fl-ambitu tal-kodiċi ta' kondotta 
anness mal-ftehim li jistabbilixxi r-
reġistru ta' trasparenza1 għandu jiġi 
ppreżentat lis-seġretarjat tar-reġistru 
komuni.  Is-Segretarju Ġenerali tal-
Parlament għandu jibgħat id-deċiżjonijiet 
tat-tneħħija mir-reġistru lill-Kwesturi li
għandhom jiddeċiedu fuq l-irtirar tal-kard 
ta' aċċess.
In-notifiki tad-deċiżjonijiet mill-Kwesturi 
biex jirtiraw kard ta' aċċess waħda jew 
aktar għandhom jinkludu rikjesta lit-
titulari jew lill-organizzazzjonijiet li 
għalihom huma jaħdmu biex jirritornaw 
l-imsemmija kards lill-Parlament fi żmien 
15-il ġurnata min-notifika tad-deċiżjoni.

3. Il-permessi m'għandhom fl-ebda 
ċirkustanza jippermettu lil min jilbishom li 
jieħu sehem f'laqgħat tal-Parlament jew ta' 
entitajiet oħra ħlief f'laqgħat li huma 
miftuħin għall-pubbliku, u f'dan il-każ il-
persuna kkonċernata ma jkollha dritt għall-
ebda deroga mir-regoli dwar l-aċċess li 
jorbtu liċ-ċittadini kollha ta' l-Unjoni.

3. Il-kards ta' aċċess m'għandhom fl-ebda 
ċirkustanza jippermettu lil min jilbishom li 
jieħu sehem f'laqgħat tal-Parlament jew tal-
entitajiet tiegħu ħlief f'laqgħat li huma 
ddikjarati miftuħin għall-pubbliku, u f'dan 
il-każ il-persuna kkonċernata ma jkollha 
dritt għall-ebda deroga mir-regoli dwar l-
aċċess li jorbtu liċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni.
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_______________________

1 Ara l-Anness 3 tal-ftehim li jinsab fil-
Parti B ta' dan l-anness.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda sabiex sabiex jitqiesu d-drittijiet u l-obbligi l-ġodda relatati mal-proċedura għall-
entitajiet tal-Parlament u għal terzi fir-rigward tal-iproċessar tal-ilmenti u l-irtirar tal-kard 
ta' aċċess.  Ara, b'mod partikolari, il-punti 18-19 u l-Anness 4 tal-ftehim. Konsistenza mat-
terminoloġija użata fil-ftehim ('kard ta' aċċess').

Emenda 10

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness X – Artikolu 2

Test fis-seħħ Emenda

1. Fil-bidu ta' kull leġislatura l-Kwesturi 
għandhom jiddeterminaw l-ikbar numru 
ta' assistenti li jista' jiġi akkreditat minn 
kull Membru.

imħassar

Meta jibdew jaħdmu, l-assistenti 
akkreditati għandhom jagħmlu stqarrija 
bil-miktub dwar l-attivitajiet professjonali 
tagħhom u dwar kwalunkwe xogħol jew 
attività li qed jagħmlu bi ħlas.
2. Għandu jkollhom aċċess għall-
Parlament bl-istess kundizzjonijiet ta' l-
istaff tas-Segretarjat jew tal-gruppi 
politiċi.
3. Impjegati oħra, inklużi impjegati li 
jaħdmu direttament mal-Membri, għandu 
jkollhom aċċess limitat għall-Parlament 
kif imfisser fil-kundizzjonijiet stipulati fir-
Regola 9(4). 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 9 jikkonċerna l-kwistjoni tal-assistenti akkreditati u tal-assistenti lokali. Id-
dispożizzjonijiet l-oħra ma għadx għandhom użu peress li l-assitenti akkreditati issa jagħmlu 
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parti mill-persunal statutarju.

Emenda 11

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness X – Artikolu 3

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 3 imħassar
Kodiċi ta' Kondotta

1. Fil-kuntest tar-relazzjonijiet tagħhom 
mal-Parlament, il-persuni li isimhom 
jidher fir-reġistru msemmi fir-Regola 9(4) 
għandhom:
a) jimxu mad-dispożizzjonijiet tar-Regola 
9 u ta' dan l-Anness;
b) jiddikjaraw l-interess jew l-interessi li 
jirrappreżentaw fil-kuntatti mal-Membri 
tal-Parlament, l-istaff tagħhom jew 
uffiċjali tal-Parlament;
c) jirrinunzjaw milli jwettqu azzjoni li 
jkollha l-għan li tikseb informazzjoni 
b'mod qarrieq;
d) ma jippretendux li jkollhom relazzjoni 
formali mal-Parlament f'negozjati ma' 
partijiet terzi;
e) ma jqassmux bi qligħ kopji ta' 
dokumenti miksuba mill-Parlament lil 
partijiet terzi;
f) josservaw strettament id-
dispożizzjonijiet tat-tieni paragrafu ta' l-
Artikolu 2 ta' l-Anness I; 
g) jaċċertaw ruħhom li kull għajnuna 
pprovduta skond id-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 2 ta' l-Anness I titniżżel fir-
reġistru xieraq;
h) josservaw id-dispożizzjonijiet tar-
Regolamenti tal-Persunal meta jingaġġaw 
ex-uffiċjali ta' l-Istituzzjonijiet;
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i) josservaw ir-regoli stipulati mill-
Parlament dwar id-drittijiet u r-
responsabbiltajiet ta' Membri preċedenti;
j) biex jiġu evitati konflitti ta' interess, 
jitolbu l-kunsens minn qabel tal-Membru 
jew tal-Membri kkonċernat/i, fir-rigward 
ta' kull tip ta' relazzjoni kuntrattwali ma' 
jew ta' l-ingaġġ ta' assistent ta' Membru, 
u wara jaċċertaw ruħhom li dan il-
kunsens jiġi mniżżel fir-reġistru assenjat 
skond ir-Regola 9(4);
2. Ksur ta' dan il-Kodiċi tal-Kondotta 
jista' jwassal għall-konfiska tal-permess 
maħruġ lill-persuni kkonċernati u, jekk 
ikun hemm bżonn, lid-ditti tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-anness 3 tal-ftehim fih kodiċi ta' kondotta komuni, li jirriproduċi l-elementi ta' dan l-
artikolu: għalhekk, irid jitneħħa.

Emenda 12

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness X - Parti B - titolu (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

B. Ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' 
reġistru ta' trasparenza, għall-
organizzazzjonijiet u l-persuni li jaħdmu 
għal rashom li huma involuti fl-abbozzar 
u fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-
Unjoni Ewropea.

Or. fr
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NOTA SPJEGATTIVA

It-Trattat tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari fl-Artikolu 11(1) u (2) tiegħu, jipprovdi qafas 
għar-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet u l-mexxejja politiċi Ewropej, minn naħa, u s-soċjetà 
ċivili, iċ-ċittadini u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi min-naħa l-oħra, u jinkoraġġixxihom: 
"1. L-istituzzjonijiet għandhom, permezz ta' mezzi xierqa, jagħtu liċ-ċittadini u lill-
assoċjazzjonijiet rappreżentattivi l-opportunità li jgħarrfu u jiskambjaw pubblikament l-
opinjonijiet tagħhom fl-oqsma ta' azzjoni kollha ta' l-Unjoni. 2. L-istituzzjonijiet għandhom 
iżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari ma' l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u mas-
soċjetà ċivili." 

Wara r-ratifika tat-Trattat ta' Lisbona, is-setgħat tal-Parlament issaħħew u dan tal-aħħar huwa 
issa ko-leġiżlatur f'kawżi kull qasam taħt il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, u għalhekk huwa 
l-fokus ta' attenzjoni ta' numru akbar ta' lobbyists, li, barra minn hekk, jeżerċitaw funzjoni 
essenzjali fid-djalogu miftuħ u pluralist li fuqu hija bbażata sistema demokratika u huma sors 
importanti ta' informazzjoni għall-Membri fil-kuntest tal-eżerċizzju tal-mandat tagħhom. 

Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi u f'dan il-kuntest kostituzzjonali, u f'konformità mal-impenn 
tagħhom favur it-trasparenza, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni qablu li jistabbilixxu u 
żżommu reġistru komuni għar-reġistrazzjoni u l-istħarriġ tal-organizzazzjonijiet u tal-persuni 
li jippatreċipaw fl-abbozzar u fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni Ewropea.

L-istabbiliment u ż-żamma tar-reġistru huma bbażati fuq is-sistemi eżistenti implimentati u 
mnieda mill-Parlament Ewropew fl-1996 u mill-Kummissjoni Ewropea f'Ġunju 2008, kif 
żviluppati mix-xogħol tal-grupp ta' ħidma konġunt tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 
kif ukoll mill-adattamenti li rriżultaw mill-esperjenza miksuba u mill-kontribuzzjoni mogħtija 
mill-partijiet ikkonċernati. 

Dan l-approċċ la għandu effett fuq l-objettivi tal-Parlament Ewropew, hekk kif iddikjarati fir-
riżoluzzjoni preċedenti tiegħu dwar is-suġġett1, u lanqas ma jippreġudika dawn l-objettivi.  
B'mod partikolari, ir-reġistru għandu jirrispetta d-dritt tal-Membri li jeżerċitaw il-mandat 
Parlamentari tagħhom mingħajr restrizzjoni u ma għandux jimpedixxi l-votanti tagħhom milli 
jidħlu fil-bini tal-Parlament. Barra minn hekk, dan mhux se jidħol fuq il-kompetenzi jew il-
prerogattivi tal-partijiet u mhux se jinfluwenza s-setgħat ta' organizzazzjoni tagħhom 
(pereżempju r-rwol tal-Kwesturi fir-rigward tal-ħruġ u l-irtirar tal-kards ta' aċċess).

Sabiex jiġi żgurat ir-rispett tal-appoċċ deskritt hawn fuq, u sabiex jitqiesu l-emendi tad-
drittijiet u l-obbligi eżistenzi, kif ukoll il-ħolqien ta' drittijiet u obbligi ġodda relatati mal-
proċedura għall-Membri, l-entitajiet tal-Parlament u t-terzi fil-kuntest tar-relazzjonijiet u l-
kuntatti tagħhom mal-Parlament, ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament għandhom jiġu 
emendati, insegwitu tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-18 ta' Novembru 2010, 
skont l-Artikolu 127(2) tagħhom.

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Mejju 2008 dwar l-iżvilupp tal-qafas għall-attivitajiet ta'
rappreżentanti ta' interessi fl-istituzzjonijiet Ewropej (P6_TA(2008)0197).


